
ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ОБ'ЄКТІВ ЕНЕРГЕТИКИ,  
ПРОМИСЛОВОСТІ,  ТРАНСПОРТУ

УДК614. 8

Яциш ин С. П :, Кравець І. П.

Національний університет “Львівська політехніка ”, м. Львів 
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, м. Львів

ЛІНІЙНІ СПОВІЩУВАЧІ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ НА ОСНОВІ 
ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИХ ТЕМПЕРАТУРНО-ЧАСТОТНИХ

ДАТЧИКІВ

Мірою розвитку суспільства сповіщувачі надзвичайних ситуацій повинні розвиватись 
дедалі інтенсивніше у  звязку зі зростанням рівня технологічних ризиків і небезпек. Порівняно з 
СІ&ОМИЛІІІ конст рукціям и спобіщ уєачіє дані СУІОЄІ Ніуєсі Ч І вивідно ЄІірІЗНЯЮФІЬСЯ пііїаініірнн ми 
точністю й вибухобезпекою, простотою суміщення їх з мікроконтролерами та іншими 
елементами схеми опрацювання сигналу, що базується на частотних засадах.
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Вступ. Єдина державна система запобігання і розвитку надзвичайних ситуацій 
техногенного і природного характеру в Україні відсутня, тому пропонується низка заходів, 
спрямованих на її створення і функціонування. До числа таких слід віднести систему 
структурно-організаційних заходів короткотермінового і довготривалого планування та 
систему технічних заходів. У країні не запроваджено в повному обсязі стандарт [1], що, 
зокрема, передбачає оснащення автоматичних установок сигналізації найбільш 
прогресивними багатосенсорними і багатодіапазонними датчиками, не розвинуті 
багаторівневі системи сигналізації, не впроваджені (хіба в зародковому стані) аналого- 
адрссні датчики, здатні істотно зекономити час спрацювання системи сигналізації при 100 % 
правильній ідентифікації джерела тривоги.

Разом з тим останнім часом у світі розвинулась нова сенсорна база [2], придатна до 
використання у галузі: наприклад, ультразвукові сенсори і, як наслідок, сигналізатори 
чадного газу, що стає небезпечним для людини, починаючи від вмісту 0,01 %.

У даній праці розглядаються нові види первинних перетворювачів, придатних для 
використання в системах екологічного моніторингу — датчики, засади роботи яких 
передбачають використання світла для перенесення корисної інформації. Передусім це - 
оптичні датчики, відомі [3] з половини минулого століття, а зараз поширені завдяки 
розвитку мікроелектронних та комп'ютерних технологій.

Мета роботи. Дослідження можливості розроблення нових сповіщувачів 
надзвичайних ситуацій для систем екологічної безпеки, побудованих з використанням 
новітніх типів датчиків інформації та комп'ютерних технологій опрацювання вимірюваних 
сигналів.

У системі екологічного моніторингу будь-якого рангу (національного, 
регіонального, обласного, районного, міського чи локального) виділяють дві його черги -  
першу (статичну модель) і другу (динамічну модель) [4]. Відзначимо, що нас цікавить 
винятково динамічна модель, що жорстко регламентує вимоги до інерційності та можливості 
максимальної дискретизації моніторингу. Крім того, у праці досліджуються саме датчиків, 
робота яких базується на отриманні світло-технічної інформації у зв’язку з потребою 
охоплюваності значних територій, що підлягають захистові.
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Класична структура сповішувачів надзвичайних ситуацій передбачае такі 
основні конструктивно-технічні вузли — датчик(и), підсилювач, аналого-цифровий 
перетворювач, мультиплексор, мікроконтролер з генератором імпульсів, їхній лічильник та 
блок індикації.

1. Використання частотного принципу роботи електронної схеми сповіщувача дає 
змогу отримати низку переваг, що виражається у вищій точності вимірювань і максимальній 
дискретизації вимірювань порівняно з амплітудними перетворювачами [5]. Оскільки 
вимірювання частоти є найточнішим, зразкові міри частоти, наприклад кварцовий генератор, 
можна виконати значно стабільнішими, ніж зразкові міри електричної напруги (нормальний 
елемент). Точне інтегрування вхідного сигналу таких датчиків виконується виключно 
просто. Перетворення частотно-модульованого сигналу, отриманого від генератора, 
зводиться до підрахунку періодів сигналу впродовж певного часу - операції, що за 
простотою і точністю перевищує всі інші методи аналого-цифрового перетворення.

2. Створення на одному кристалі інтегральних первинних перетворювачів, що 
об’єднують чутливий елемент і мікропроцесорну систему опрацювання вимірювальної 
інформації, є одним із перспективних напрямків мікроелектронного приладобудування.

3. Частотний принцип і мікроелектронну технологію можна використати для 
створення давачів лише на основі мікроелектронних приладів з від’ємним опором [6], 
реактивні гшастияості яких залежать віл впливу різноманітної фізичної інформації. 
Використання від’ємного опору дає змогу розробляти генератори, частота яких залежить від 
зовнішніх впливів різноманітної інформації, а параметри коливального контуру можна 
значно покращити регулюванням значення від’ємного опору. Такі перетворювачі поєднують 
простоту і універсальність, притаманну аналоговим пристроям, з точністю і завадостійкістю, 
якою характеризуються перетворювачі з кодовим виходом.

Утворення від’ємного опору пов’язане із запізненням у часі двох процесів: 
лавинного розмноження носіїв заряду у напівпровідниках і їхнього проходження крізь 
структуру напівпровідника, що призводить до фазового зсуву між струмом і напругою. 
Дійсно, лавина носіїв заряду формується не миттєво, а впродовж певного проміжку часу, так 
само як і дрейф цієї лавини через напівпровідник. Від’ємний опір виникає на тій частоті, 
коли півперіод коливань дорівнюватиме сумі часу утворення лавини носіїв заряду та 
їхньому дрейфу крізь напівпровідник. Інакше, від’ємний диференційний опір -  це 
властивість певних елементів електричних ланок, що виявляється на ділянці вольт-амперної 
характеристики, де спад напруги зменшується при збільшенні струму.

В результаті класична структура сповіщувачів надзвичайних ситуацій 
спрощується до такої — датчик(и), підсилювач, мультиплексор (за наявності декількох 
датчиків), мікроконтролер з генератором імпульсів, лічильник і блок індикації.

Приклади реалізації. Так, робота оптичного температурно-частотного 
сенсора ІКА-Е4205 І фірми Мигаїа базується на фіксуванні змін температури за допомогою 
температурного (інфрачервоного фотоелектричного) датчика. При зміні вихідної напруги 
датчика змінюється ємнісна складова повного комплексного опору на електродах “колектор- 
колектор” пари біполярних транзисторів електронної схеми (рис. 1), що призводить до зсуву 
резонансної частоти коливального контуру.

Структурно даний пристрій складається з датчика температури та перетворювача 
“напруга-частота”. Коли температура не змінюється, то й частота роботи - стабільна. Коли ж 
на електродах «колектор-колектор» пари біполярних транзисторів формується від’ємний 
опір, починають генеруватись електричні коливання в контурі, утвореному паралельним 
увімкненням пасивної індуктивності Ы і резистивно-ємнісного опору на електродах 
транзисторів УТ1, УТ2 Оскільки при зміні температури, фіксованої датчиком, змінюються 
активна і реактивна складові комплексного опору, то це зумовлює зміну вимірюваної 
частоти генерації контура.

Дня аналізу електричного кола пристрою застосовують розрахунки за допомогою 
введення еквівалентних схем транзисторів. Нариклад, шляхом розв’язання системи рівнянь 
отримано вираз для повного опору такого датчика Ъ = -20 + ]4. 5 кОм для напруги живлення
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8 В. Це підтверджено експериментальними дослідженнями вольт-амперних характеристик та 
вимірюваннями комплексного опору, за результатами яких активна складова комплексного 
опору ланки приймає від’ємне значення.

Крім того, можна отримати низку залежностей між частотою генерації та напругою 
живлення й температурою, що створює можливості оптимізації режиму роботи мікросхеми.

Датчик виготовлено на хвилеводі за допомогою ультрафіолетового лазера (X = 249 
нм). Пучок променів освітлює гратку, впритул наближену до хвилеводу. Внаслідок дії 
потужного ультрафіолетового опромінення в серцевині протікають хімічні процеси, що 
призводять до необоротної зміни показника заломлення (у місцях освітлення). В результаті 
на плоскій торцевій поверхні хвилеводу утворюється дифракційна гратка Брегга, що і є 
термочутливим оптичним елементом. Засади його роботи базуються на залежності 
коефіцієнта відбивання гратки від температури при заданій довжині хвилі падаючого 
випромінювання, причому період гратки і коефіцієнт заломлення серцевини хвилеводу 
залежать від температури.

Види і типи сповіщувачів. Зауважимо, що фіксована температура залежить від 
інтенсивності опромінення торця. Подібні сповіщувачі працюють за принципом реєстрації 
проходження світлового пучка хвиль певної довжини крізь контрольовану зону і належать 
до лінійних оптичних; вони призначені для захисту приміщень значної довжини (ангари, 
цехи, зали, кабельні тунелі), а також шахт та кар'єрів.

Прикладом подібного лінійного сповіщувача (пожежного) є димовий сповіщувач 
“Артон-ДЛ” (ПП “Артон”, м. Чернівці). З появою диму впродовж лінії променя внаслідок 
розсіювання до приймача надходить послаблений промінь: Е = Е0 exp (- ці ), де: Е„\ Е -  
освітленість до і після проходження шару диму; ft - коефіцієнт поглинання диму, 1/м; / - 
товщина шару диму, м. При послабленні отримуваного сигналу нижче від певного заданого 
рівня мікропроцесор сповіщувача видає сигнал тривоги.

У сповіщувачі DOP-40 фірми “Електронікс”, що працює в ІЧ-діапазоні, передбачено 
чотири режими роботи: черговий, тривоги, нечинності (повне перекриття світлового 
променя) та забруднення (часткове перекриття світлового променя). Він належить до 
лінійних однопозиційних сповіщувачів з окремо винесеним рефлектором для відбивання 
світлового променя, що розташовується на відстані до декількох десятків метрів 
(конструктивно подібним є лінійний сповіщувач типу “Cerberus PRO” фірми “Сіменс”). Для 
збереження незмінних чутливості і здатності виявляти пожежу протягом тривалого часу 
сповіщувач оснащений багатофункціональною схемою автоматичної компенсації впливу 
забруднення й умов оточення. Схема забезпечує незмінним поріг чутливості у діапазоні 
компенсації. При виході поза поріг чутливості активується функція нечинності, що 
передбачає виконання робіт по очищенню рефлектора обслуговуючим персоналом.

Сповіщувачі надзвичайних ситуацій з волоконно-оптичними датчиками та їхнє 
використання для контролю вибухонебезпечних середовищ. З кожним роком розширюються 
номенклатура та галузі застосування волоконно-оптичних первинних вимірювальних 
перетворювачів і приладів на їхній основі [7]. Застосування волоконних трактів надзвичайно 
розширює технічні можливості застосування оптичних методів у промисловості, зокрема, 
надаючи змогу проводити вимірювання одночасно в багатьох точках простору.

Одним з найнебезпечніших газів повітряного середовища виробничих дільниць є 
метан. Він не тільки токсичний для персоналу, але і утворює з повітрям вибухонебезпечну 
суміш з нижньою межею вибуху 5 об. %. Проводяться інтенсивні дослідження по створенню 
волоконно-оптичних датчиків вмісту метану [8], принцип дії яких грунтується на явищі 
спектрального оптичного поглинання. Такі датчики позбавлені недоліків, наприклад, 
електричних датчиків (низька швидкодія, незначна чутливість, низька селективність щодо 
газів, швидке отруєння каталізатора, необхідність частих калібрувань, незахищеність від дії 
електромагнітних завад тощо). Окрім того, вони органічно поєднуються з сучасними 
волоконно-оптичними системами передачі інформації, що забезпечує можливість 
дистанційного контролю метану в атмосфері [9] і дистанційної передачі інформації по 
світлових лініях.
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Всі згадані волоконно-оптичні датчиків за принципом дії можна умовно поділити на 
дві групи:

• датчики, де чутливий елемент знаходиться поза волоконно-оптичним кабелем;
• датчики, в яких чутливим елементом є сам кабель,

У першому випадку волокно виступає як засіб передавання оптичного сигналу, тобто як 
оптичний тракт. У другому — як чутливий елемент, що сприймає й реагує на отримуваний і 
далі вимірювальний сигнал, який стосується навколишнього середовища.

Розглянемо приклад використання волокна як оптичного тракту для побудови 
сповіщувача надзвичайних ситуацій для виявлення і визначення концентрації газів у 
вугільній, хімічній, нафтогазовій та інших галузях промисловості. Наприклад, сповіщувач 
може використовуватись для виявлення вибухонебезпечного вмісту метану у вугільних 
шахтах на довжині хвилі поглинання 1,665 мкм. При цьому використання в схемі кварцового 
демультиплексора і кварцових волокон з втратами, не вищими за 0,6 дБ на 1 км, дають змогу 
реєструвати метан на відстанях, що є співмірними з довжиною волоконного кабелю -  до 5 
км. Волоконно-оптичний датчик вмісту метану може працювати на лінії поглинання 1,332 
мкм, забезпечуючи реєстрацію концентрації на рівні 0,1% при довжині волоконного тракту -  
І км.

Цікавою вважається праця [10], де представлено водневий волоконно-оптичний 
датчик. Він включає резонансний пристрій довжини хвилі у волокні, яким служать 
бреггівські Гратки. У волокні поширюються дві хвилі: несуча і робоча. Шар водне-чутливого 
матеріалу — паладію — нанесено на поверхню оптичного волокна. Матеріал поглинає газ 
залежно від температури волокна, за так званою газовою температурною нормою 
поглинання. Робоча хвиля використовується, щоб нагрівати матеріал, який при цьому 
збільшує поглинальну здатність, покращуючи чутливість, що ефективно при використанні 
датчика в умовах низьких температур.

Шар паладію діє як матеріал, що абсорбує водень (відбувається хімічна реакція) з 
утворенням гідриду паладію. Під час цієї реакції матеріал розширюється. В результаті шар 
паладію зумовлює виникнення механічних напружень в оптичному волокні, яке він 
охоплює. Значення механічних напружень залежать від вмісту поглинутого водню.

Світлові сигнали перетворюються в електричні сигнали, що поступають на вхід 
спеціалізованого мікроконтролера. Для класичних конструкцій сповіщувачів, які працюють 
не на оптико-частотному принципі, керуючись [11], можна обрати мікроконтролером 
функціонально досконалий тип з лінійки AVR Classic. До складу мікроконтролерів фірми 
ATMEL (AT90S/LS2333, AT90S/LS4433, AT90S/LS4434, AT90S/LS8535 і АТ90С8534) 
входить багатоканальний 10-розрядний АЦП послідовного наближення. Число каналів 
залежить від моделі й дорівнює 6 для AT90S/LS2333, AT90S/LS4433, АТ90С8534. Крім 
АЦП, до складу мікроконтролера входить мультиплексор на 6/8 каналів, що повністю 
задовольняє умовам використання 6/8 вхідних датчиків у приладі. Для мінімізації похибок, 
зумовлених роботою АЦП, треба правильно вибрати тактову частоту модуля. Іншим 
фактором, що суттєво впливає на точність перетворення, вважаються різного виду завади та 
шуми. їхній вплив особливо помітний при опрацюванні слабких сигналів, адже відомо, що 
мікроконтролер є джерелом електромагнітних завад у процесі роботи. Щоб звести їхній 
вплив до мінімуму, в АЦП реалізовано можливість роботи в режимі Idle.

У сповіщувачах, що працюють на оптико-частотному принципі, можна скористатись 
звичайними мікроконтролерами, а при потребі високоточного і спеціалізованого 
опрацювання виміряного сигналу — універсальною двоканальною мікросхемою UFDC-1 
виробництва Іспанії, що працює як частотно-цифровий конвертор з можливостями 
вимірювання частот, періодів, їхнього відношення та різниці.

Сигнали окремих волоконно-оптичних температурно-частотних датчиків, а також 
сигнали з датчиків температури й вологості газу (якщо такі передбачені) поступають через 
мультиплексор на входи мікроконтролера. При цьому мікропроцесор повідомляє 
мультиплексорові адресу конкретного входу, з якого слід знімати сигнал (все це в певному 
режимі, заданому при ініціалізації, здійснюється автоматично). Мультиплексор 
перемикається на цей вхід і подає з нього дані мікропроцесорові.
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Особливості опрацювання інформації в електронній схемі сповіщувача. У ранніх 
конструкціях інформацію, отриману від усіх давачів, мікроконтролер пересилав через 
асинхронний послідовний порт інтерфейсу 118-232 на рідкокристалічний дисплей (через 
пристрій аналізу і опрацювання інформації-). Зараз для оперативності роботи і кращого 
використання можливостей вищевказаного мікроконтролера опрацювання інформації 
здійснюється за спеціальним алгоритмом безпосередньо у пам’яті мікроконтролера. 
Переважно використовують відомі [12] алгоритми перетворення сигналу датчика:

> Пропорційне посилення вихідного сигналу.
> Диференціювання сигналу в часі.
>  Сумісне використання пропорційно-посиленого й диференційованого сигналів 

(складний алгоритм попереднього опрацювання інформаційного сигналу у сповіщувачі 
максимально-диференціальної дії).

> Періодична корекція показів через певні проміжки часу внаслідок зміни порогу 
спрацювання (специфіка використання сповіщувача у середовищах з різним рівнем 
природного чи штучного освітлення, або з різним вмістом пилу призводить до суттєвої 
невизначеності у їхніх спрацюваннях, а при заниженому порозі спрацювання стає реальним 
фальшиве спрацювання).

Необхідна програма, що встановлюється в пам'яті мікроконтролера, на етапі 
виготовлення приладу, аналізує дані, що їх подають датчика та за допомогою алгоритму 
опрацювання сигналів сенсорів вносить поправки в отримані результати.

Висновки.
1. Для розроблення сповіщувачів надзвичайних ситуацій слід використовувати 

багатофункціональні фізичні ефекти, що дають змогу створювати нові види дитчиків малої 
споживаної потужності, високих чутливості, швидкодії та надійності. Такими є принципово 
нові волоконно-оптичні температурно-частотні датчики.

2. Для виявлення незначного вмісту вибухонебезпечних газів (метан; водень) у 
повітрі досліджено використання оптичних волокон як оптичного тракту та як чутливого 
елемента, в лінійних сповіщувачах з температурно-частотними датчиками. Оскільки 
випромінювач і приймач світлового випромінювання можуть знаходитися поза 
вибухонебезпечною зоною, то пропонований сповіщувач відзначається високою безпекою 
використання та низкою інших суттєвих переваг.
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